Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8.3.2019 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: František Bezek, Juraj Leško
Ing. Michal Martaus

Overovatelia zápisnice:

Oľga Naščáková, Bc. Ján Potocký

Zapisovateľka:

Bc. Anna Fedorišinová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2018
4. Úprava územného plánu obce
5. Informácia o stave aktivít plánovaných v roku 2019
6. Zápis do kroniky obce
7. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že z 9
poslancov je 6 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Oľgu Naščákovú a Bc. Jána Potockého, za zapisovateľku Bc. Annu Fedorišinovú,
čo bolo schválené OcZ.
Starosta obce navrhol vypustiť z programu rokovania bod 4. Úprava územného plánu obce
a bod 6. Zápis do kroniky obce. Tieto body programu navrhol prerokovať na nasledujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva – dňa 22.3.2019 o 18.00 hod. Starosta zároveň v krátkosti
oboznámil poslancov o parcelách, ktoré je potrebné v rámci Územného plánu zaradiť do
intravilánu obce. Zároveň vyzval poslancov na ďalšie návrhy zmien, ktoré by sa mohli do
Územného plánu obce zapracovať. Zápis textu do kroniky obce bude prorokovaný za účasti
kronikárky obce – Mgr. Mariany Ivanovej.
Zmena programu bola obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválená.

2. V druhom bode programu starosta informoval poslancov:
a/ p. Mária Fedorišinová /s. č. 208/ bola na problém s jej psom upozornená
(Zápisnica zo dňa 14.12.2018, bod 7)
b/ k osadeniu dopravnej značky „Zákaz státia“ po ľavej strane cesty pri kostole bolo
vyjadrené nesúhlasné stanovisko Dopravného inšpektorátu OR PZ Michalovce (Zápisnica zo
dňa 14.12.2018, bod 7)
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3. Tretí bod programu - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2018
/príloha č. 1/. Poslanci obecného zastupiteľstva k správe kontrolóra nemali žiadne otázky
a zobrali ju na vedomie.

4. Ako ďalší bod programu starosta obce predniesol informácie o stave aktivít plánovaných
v roku 2019:
a/ informoval poslancov o stave zokruhovania skupinového vodovodu – o žiadosti
na finančné prostriedky odoslanej na Environmentálny fond, o požiadavke na úpravu
projektovej dokumentácie,
b/ o odoslanej žiadosti na finančné prostriedky za účelom realizácie ďalšieho úseku
kanalizácie v obci,
c/ o plánovanej kolaudácii úseku kanalizácie vykonanej v roku 2018,
d/ o žiadosti o finančné prostriedky podanej na Úrad vlády SR na rekonštrukciu
strechy šatne na ihrisku – v cene 21 000,- € (19 800,- € dotácia, 1200,-€ finančné
prostriedky obce)
e/ o žiadosti na finančné prostriedky /Okresný úrad Košice/ na merače rýchlosti
v rámci výzvy na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality. Merače rýchlosti sa plánujú
umiestniť pri vjazde do obce (z obidvoch strán) za účelom spomalenia rýchlosti áut
a zabezpečenia väčšej bezpečnosti v obci. Dotácia predstavuje sumu 4000,- €. Spoluúčasť
obce pri financovaní projektu predstavuje sumu vo výške 1000,- €.
f/ o žiadosti na finančné prostriedky na výstavbu chodníka v časti obci „Krivé“ – od
súp. č. 316 – po súp. č. 336. Žiadosť bola podaná na Ministerstvo financií SR (13 500,- €)
a na Úrad vlády SR (45 000,- €). V súčasnej dobe prebieha príprava stavebného povolenia.
g/ o požiadavke adresovanej Správe ciest na opravu zvlneného asfaltu na úseku cesty
od súp.č. 317 (Žeňuch) po súp č. 326 (Kovaľ) a na opravu mosta pri súp. č. 357 (p. Juhásová)
h/ o zaobstaraní betónových kociek do prícestných rigolov ( od súp.č. 308 po obecný
úrad)
i/ o požiadavke na Povodie Bodrogu a Hornádu na výrez a vyčistenie kanála,
nachádzajúceho sa medzi budovou obecného úradu a domom pani Fedorišinovej – s.č. 208
j/ o plánovanom dokončení rekonštrukcie horného poschodia materskej škôlky
k/ o získanej dotácii vo výške 50 000,- € na riešenie havarijného stavu Základnej školy
s materskou školou Rakovec nad Ondavou. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na
dodávateľa prác.
l/ o získanom nenávratnom finančnom príspevku vo výške 87 379,10 € zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Ľudské zdroje / vzdelávanie s názvom
„Litera, Veda, Počtár/LIVEPO“ zavádzanie moderných metód výučby a aktívneho
poznávania žiakmi
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m/ o zaradení okresu Michalovce do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. To
znamená, že do okresu Michalovce budú investované finančné prostriedky na rozvoj, a to
podľa Akčného plánu rozvoja okresu Michaloviec. V rámci uvedeného má Obec Rakovec nad
Ondavou získať finančné prostriedky, ktoré možno investovať do rozvoja obce.
Informácie o stave aktivít plánovaných v roku 2019 obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie.

5. V piatom bode programu – Rôzne:
a/ starosta predložil poslancom žiadosti o odpustenie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady od darcov krvi – Mgr. Sylvie Hredzákovej a Petra Bezeka / príloha
č. 2/ . Z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona obecné zastupiteľstvo žiadosti o odpustenie
poplatku obidvoch žiadateľov jednohlasne schválilo.
b/ starosta predložil Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Nižný Hrušov /príloha č. 3/.
Rímskokatolícka farnosť žiada o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 10 000,- € na výmenu
strešnej krytiny na rímskokatolíckom Kostole sv. Joachima a Anny v Rakovci nad Ondavou.
Starosta zároveň prezentoval názor Obecnej rady poskytnúť finančný príspevok vo výške
5000,- €. Poslanci o žiadosti diskutovali. Hlasovaním bol schválený finančný príspevok vo
výške 5000,- €.
c/ poslanec Bc. J. Potocký upovedomil poslancov, že sa informoval o cene náhradného
dielu do traktorovej kosačky – zlomená poloos – cena cca 120,- €. Poslanci sa dohodli na
oprave predmetnej kosačky. Starosta zároveň navrhol, aby opravená kosačka bola vzhľadom
na svoju funkčnosť daná do správy Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Rakovec nad Ondavou.
Za týmto účelom bude oslovený správca farnosti – o. S. Jusko.
d/ poslanec R. Šuhajda upozornil na staré nevyužívané bocianie hniezdo – v blízkosti
domu so súp. č. 174 a navrhol osloviť príslušné inštitúcie na jeho odstránenie.
e/ poslankyňa O. Naščáková pripomenula nedostatočné osvetlenie chodníka pod
materskou škôlkou a navrhla otočenie verejného osvetlenia pri kaštieli smerom ku chodníku,
v prípade možnosti osadenie nového svetla.
f/ poslanec I. Radyk položil otázku ohľadom presunu basketbalových košov na
multifunkčnom ihrisku, takisto nastolil problém nevyhovujúceho hlineného povrchu
v blízkosti ihriska. Starosta pri tejto problematike upovedomil poslancov, že na
multifunkčnom ihrisku budú osadené nové siete. Zároveň prisľúbil, že sa bude informovať
o najvhodnejšom riešení na osadenie materiálu na hlinu pri ihrisku. O presune košov obecné
zastupiteľstvo viedlo diskusiu. Po diskusii starosta obce dohodol s poslancom I. Radykom
stretnutie priamo na ihrisku za účelom riešenia otázky presunu basketbalových košov.
g/ poslankyňa O. Naščáková sa informovala o dokončení výrubu a ošetrení stromov
v miestnom parku – výrub a ošetrenie stromov by sa mali ukončiť v najbližších týždňoch (cca
3 týždne)
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Zapísala: Bc. Anna Fedorišinová
V Rakovci nad Ondavou, dňa 8.3.2019
Overovatelia zápisnice:

Oľga Naščáková

................................................................

Bc. Ján Potocký

................................................................

MVDr. Peter Olejník
starosta obce
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Uznesenie č. 1/a/2019
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 8.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky__
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
a) overovateľov zápisnice: Olga Naščáková, Bc. Ján Potocký
b) zapisovatelku zápisnice: Bc. Anna Fedorišinová
c) program rokovania, pričom bod 4. Úprava Územného plánu obce a bod 6.
Zápis do kroniky obce budú presunuté na rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa 22.3.2019 o 18.00 hod.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 8.3.2019

Uznesenie č. 1/b/2019
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 8.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 2. Kontrola plnenia úznesení__
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu o splnených a nesplnených úlohách a uzneseniach:
a) p. Mária Fedorišinová /č.d. 208/ bola na problém s jej psom upozornená
(Zápisnica zo dňa 14.12.2018, bod 7)
b) k osadeniu dopravnej značky „Zákaz statia“ po ľavej strane cesty pri kostole bolo
vyjadrené nesúhlasné stanovisko Dopravného inšpektorátu OR PZ Michalovce
(Zápisnica zo dňa 14.12.2018, bod 7)

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 8.3.2019

Uznesenie č. 1/c/2019
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 8.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavního kontrolóra obce v roku 2018__
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2018.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 8.3.2019

Uznesenie č. 1/d/2019
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 8.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Informácia o stave aktivít plánovaných v roku 2019__
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informácie:
a) o stave zokruhovania skupinového vodovodu a o odoslaní žiadosti o finančné
prostriedky na Environmentálny fond
b) o odoslanej žiadosti na finančné prostriedky za účelom realizácie ďalšieho úseku
kanalizácie v obci,
c) o plánovanej kolaudácii úseku kanalizácie vykonanej v roku 2018,
d) o žiadosti na finančné prostriedky v sume 21.000,- € podanej na Úrad vlády SR na
rekonštrukciu strechy šatne na ihrisku (19 800,- € dotácia, 1200,-€ finančné
prostriedky obce)
e) o žiadosti na finančné prostriedky /Okresný úrad Košice/ na merače rýchlosti.
Dotácia predstavuje sumu 4000,- €. Spoluúčasť obce pri financovaní projektu
predstavuje sumu vo výške 1000,- €.
f) o žiadosti na finančné prostriedky na výstavbu chodníka v časti obci „Krivé“ – od
súp. č. 316 – po súp. č. 336. Žiadosť bola podaná na Ministerstvo financií SR
(13 500,- €) a na Úrad vlády SR (45 000,- €). V súčasnej dobe prebieha príprava
stavebného povolenia.
g) o požiadavke adresovanej Správe ciest na opravu zvlneného asfaltu na úseku cesty od
súp.č. 317 (Žeňuch) po súp č. 326 (Kovaľ) a na opravu mosta pri súp. č. 357
(Juhásová)
h) o zaobstaraní betónových kociek do prícestných rigolov ( od súp.č. 308 po obecný
úrad)
i) o požiadavke na Povodie Bodrogu a Hornádu na výrez a vyčistenie kanála,
nachádzajúceho sa medzi budovou obecného úradu a domom pani Fedorišinovej – s.č.
208
j) o plánovanom dokončení rekonštrukcie horného poschodia materskej škôlky
k) o získanej dotácii vo výške 50 000,- € na riešenie havarijného stavu Základnej školy
s materskou školou Rakovec nad Ondavou
l) o získanom nenávratnom finančnom príspevku vo výške 87 379,10 € zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Ľudské zdroje / vzdelávanie

s názvom „Litera, Veda, Počtár/LIVEPO“ zavádzanie moderných metód výučby
a aktívneho poznávania žiakmi
m) o Akčnom plánu rozvoja okresu Michaloviec, v rámci uvedeného má Obec Rakovec
nad Ondavou získať finančné prostriedky, ktoré možno investovať do rozvoja obce.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 8.3.2019

Uznesenie č. 1/e/2019
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 8.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Rôzne:__
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
a) odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe
individuálnych žiadostí darcov krvi – Mgr. Sylvie Hredzákovej a Petra Bezeka
v zmysle par. 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
b) finančný príspevok vo výške 5000,- € z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť Nižný Hrušov na opravu strechy Kostola sv. Joachima a Anny v Rakovci nad
Ondavou

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 8.3.2019

